
Giáo Phận Vinh 

Ban Thánh Nhạc 

 

Xã Đoài, ngày 28 tháng 11 năm 2017 

 

THÔNG BÁO 
V/V ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CA ĐOÀN 

 

Kính gửi: Quý cha Quản Hạt, quý cha Đặc trách Thánh Nhạc các giáo hạt, quý 

cha quản xứ, quý ca trưởng, ca đoàn trưởng và đại biểu các cộng đoàn Dòng tu, Đại 

Chủng Viện và các giáo xứ.  

Như dự kiến đã thông báo, Đại hội Đại biểu Ca đoàn sẽ tổ chức vào ngày 

22/8/2017, nhưng vì một số lý do về địa điểm và thời gian không thuận lợi, nên Đại 

Hội sẽ được tổ chức vào ngày 13/12/2017 tại nhà thờ Giáo xứ Cầu Rầm (Tp. Vinh). 

Ban Thánh Nhạc trân trọng gửi thông báo này như là lời mời tới quý đại biểu về 

tham dự Đại Hội. Thành phần tham dự: Quý cha Đặc trách Thánh Nhạc các giáo hạt, 

quý Thầy, quý Xơ Phụ trách thánh nhạc, Đại Chủng Viện và các Dòng tu. Quý Anh 

chị em ca trưởng (Ca đoàn trưởng) và đại biểu ca viên của mỗi giáo xứ (số lượng mỗi 

giáo xứ, mỗi dòng tu là 3 tham dự viên). 

 7h15’ – 8h45’: Tiếp đón các đại biểu; 

 9h: Khai mạc Đại hội; 

 11h30’: Cơm trưa; 

 12h30’ – 13h30’: Giao lưu Ca nhạc; 

 13h45’ – 14h15’: Tổng kết; 

 14h15’ – 14h45’: Tập hát Cộng đồng; 

 14h45’: Thánh lễ Bế mạc. 

Vậy kính mong quý cha Quản hạt, quý cha phổ biến thông báo đến các ca đoàn để 

các tham dự viên các giáo xứ về tham dự Đại hội đầy đủ. 

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria Trinh Vương, nguyện xin Chúa ban cho Quý 

cha, Quý Anh chị em các ca đoàn sức khỏe và bình an, thánh thiện và lòng nhiệt 

thành phụng sự Chúa và tha nhân trong lời ca tiếng hát. 

 

Chấp thuận của Đức Giám Mục                        TM. Ban Thánh Nhạc 

      

 

 

 

  Phaolô Nguyễn Thái Hợp 

 


